Chust
Regulamin promocji „Nakręceni Na Biegi”
dalej „Regulamin”
1. Warunki ogólne
1.1.

1.2.

Organizatorem promocji jest Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe (dalej „NationaleNederlanden”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, REGON 016377761,
NIP 526-24-59-239, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027325, kapitał zakładowy 10 120 000 zł PLN,
wpłacony w całości, w imieniu którego działa na podstawie zawartej umowy Imagine Nation sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Wiktorska 17 lok 12, 02-587 Warszawa, REGON 142644316,
NIP 5213584051, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000368978 Kapitał zakładowy 6000 zł PLN,(dalej „Organizator”).
Sponsorem gadżetu promocyjnego - chusty biegowej (dalej „Gadżet”) jest Nationale-Nederlanden.

1.3. Akcja ma na celu promocję działalności Nationale-Nederlanden, w szczególności możliwości zawierania
umów ubezpieczenia za pośrednictwem podmiotów współpracujących z Nationale-Nederlanden.

2. Czas trwania promocji
2.1. Promocja trwa od dnia 23 września 2016 r. do dnia 23 marca 2017 r. lub do wyczerpania Gadżetu
przed datą 23 marca 2017 r. (dalej: „Okres Trwania Promocji”).
2.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji bądź przedłużenia czasu
jej trwania bez podawania przyczyny, jeżeli nie odbędzie się to z uszczerbkiem dla praw nabytych przez
Uczestników Promocji.

3. Uczestnictwo w promocji
3.1.

W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – uczestniczące w Promocji
jako konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (dalej „Uczestnicy”) zarejestrowane do
biegów City Trail w sezonie 2016/2017 poprzez stronę http://citytrail.pl/login i posiadające nadany
numer startowy.

3.2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy oraz współpracownicy Nationale-Nederlanden i
Organizatora oraz członkowie ich rodzin, a także inne osoby biorące bezpośrednio udział w
przygotowaniu i realizacji Promocji. Przez członków rodzin rozumie się: małżonków, rodziców, dzieci,
rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby
pozostające we wspólnym pożyciu.
3.3. Udział w Promocji jest dobrowolny.
3.4. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest:
3.4.1. Zgłoszenie się do jednego lub więcej biegów z serii City Trail w sezonie 2016/2017. Zgłoszenia
dokonuje się zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie organizatora biegów City Trail:
http://citytrail.pl/, (dalej: „CT”),

3.4.2. Po zarejestrowaniu się do CT i uzyskaniu numeru startowego w CT, Uczestnik, aby wziąć udział w
Promocji, musi wypełnić formularz zgłoszeniowy (dalej „Formularz”) na stronie www.nnbiegi.pl
oraz wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych zawarte w
formularzu (dalej „Zgody”). Wyrażenie Zgód jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w
Promocji. ,
3.4.3. Po wypełnieniu prawidłowo Formularza i udzieleniu Zgód na podany w Formularzu adres
mailowy wysłany zostanie automatycznie mail z linkiem aktywacyjnym potwierdzającym
rejestrację. Warunkiem koniecznym zakończenia procesu rejestracji i odbioru Gadżetu jest
potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego. Link aktywacyjny jest aktywny
przez 24 godziny od momentu automatycznej wysyłki w procesie rejestracji na stronie www.
3.4.4. W przypadku niepotwierdzenia rejestracji w czasie 24 godzin dane podane w procesie rejestracji
zostaną automatycznie skasowane.
3.5.

W Formularzu należy:

podać dane osobowe uczestnika w postaci: imię, nazwisko, e-mail i telefon, kod pocztowy,
numer startowy;

udzielić zgody na przetwarzanie danych w celach i w zakresie związanym z uczestnictwem w
Promocji;


udzielić Zgód na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych;



złożyć oświadczenie o akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Organizator ma prawo w
każdym czasie wykluczyć Uczestnika z Promocji i pozbawić go ewentualnego prawa do Gadżetu w Promocji.
Każdy z Uczestników może przekazać nie więcej niż jeden prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny. W
przypadku wystąpienia jakiegokolwiek błędu w wyniku którego Uczestnik złoży kilka formularzy,
uwzględniony będzie wyłącznie pierwszy prawidłowo złożony formularz.

4. Gadżety promocyjne
4.1. W Promocji rozdane zostaną Gadżety w ilości 3000 sztuk. Gadżet będzie wydawany do dnia 23 marca
2017 lub do wyczerpania zapasów przed tą datą.
4.2. Cena jednostkowa Gadżetu to 12,30 zł brutto (koszt produkcji ponoszony przez
Nationale-Nederlanden).
4.3. Organizator w czasie trwania Promocji może zwiększyć ilość Gadżetów do rozdania dowolnie
zwiększając ich ilość.
4.4. Gadżetem jest zadrukowana chusta biegowa przedstawiona na stronnie www.nnbiegi.pl.
4.5. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany Gadżetu na gotówkę lub Gadżet innego rodzaju.
4.6. Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania Gadżetu na osoby trzecie.
4.7. Gadżet zostanie wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wydanie Gadżetu w Promocji korzysta
ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust.
1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r.
poz. 361 ze zm.).

5. Wydawanie gadżetu

5.1. Gadżet wydawany będzie przed rozpoczęciem biegów przez organizatora biegów City Traill, wraz z
pakietem startowym Uczestnika.
5.2. Uczestnik w celu obioru Gadżetu powinien osobiście zgłosić się na trasie biegu w wybranym przez
siebie podczas rejestracji mieście. Szczegółową instrukcję odbioru Gadżetu wraz z miejscem i datą jego
odbioru Uczestnik otrzyma w mailu zwrotnym od Organizatora po prawidłowym procesie rejestracji w
CT.
5.3. Podstawą odbioru Gadżetu jest lista Uczestników zarejestrowanych do odbioru Gadżetu w danej
lokalizacji w wyznaczonym terminie.
5.4. Uczestnik może odebrać Gadżet tylko i wyłącznie w lokalizacji i dacie wskazanym w mailu po okazaniu
dokumentu potwierdzającego tożsamość i potwierdzeniu numeru startowego.
5.5. W przypadku, gdy:
 Uczestnik nie odbierze Gadżetu w wyznaczonym w mailu miejscu i dacie traci prawo do uzyskania
Gadżetu.
 Uczestnik dokonał rejestracji i nie odebrał Gadżetu, nie może ponownie brać udziału w Promocji
poprzez ponowną rejestrację.

6. Postępowanie reklamacyjne
6.1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane wyłącznie na adres: reklamacje@nnbiegi.pl,
nie później niż do 30 dni od udziału w biegu w czasie którego Uczestnik odebrał Gadżet. Odwołania
zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
6.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
6.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres mailowy podany w procesie rejestracji, numer
startowy, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
6.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia
Organizatorowi. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony drogą mailową na podany w
reklamacji adres mailowy w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

7. Przetwarzanie danych osobowych
7.1.

7.2.

Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Nationale-Nederlanden Usługi
Finansowe (dalej „Nationale-Nederlanden”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Topiel 12, 00-342
Warszawa, REGON 016377761, NIP 526-24-59-239, KRS 0000027325 Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy 10 120 000 zł PLN, kapitał
wpłacony w całości. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są w celach związanych z
organizacją i przeprowadzeniem Promocji (w tym rozpatrywania ew. reklamacji), sprawozdawczością
podatkową i księgową, a także dla celów związanych z marketingiem bezpośrednim wykonywanym
przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon) oraz automatycznych systemów
wywołujących. .
Administrator informuje, że Uczestnik Promocji ma prawo wglądu w swoje dane oraz możliwość ich
poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celów wskazanych w
pkt. 7.1. niniejszego Regulaminu.

8. Postanowienia końcowe
8.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania
przyczyny. W takim przypadku informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sam sposób, w
jaki ogłaszany był pierwotny Regulamin.
8.2. W trakcie trwania Promocji treść Regulaminu Promocji będzie dostępna na stronie www.nnbiegi.pl
8.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Gadżetu, wynikające z
nieprawidłowego podania danych osobowych lub zmiany danych osobowych i informacji
uniemożliwiającej przekazanie Gadżetu, a w szczególności błędne podanie danych lub innych
nieprawidłowości podczas procesu rejestracji w CT. W takim przypadku Gadżet nie zostanie wydany
Uczestnikowi.
W przypadku wątpliwości co do zgodności działania Uczestnika z postanowieniami Regulaminu, Organizator
może wstrzymać wydanie Gadżetu, do czasu ich wyjaśnienia.

